
 

 

OER Master 2019-2020 en 2020-2021, Departement Rechtsgeleerdheid, 

Universiteit Utrecht 

 

en 

 

OER Master’s Degree Programmes 2019-2020 en 2020-2021, Faculty of 

Law, Economics and Governance (Legal Research, Multidisciplinary 

Economics, Research in Public Administration and Organizational 

Science) 

 

- 

 

Aanvullende regeling met betrekking tot de onvoorwaardelijke instroom 

van studenten in masterprogramma’s zonder dat de bachelor is afgerond. 

 
Om te voorkomen dat studenten onnodig vertraging ondervinden in de studievoortgang als 

gevolg van de COVID-19 maatregelen voorziet deze regeling in aanvullende bepalingen die 
een uitzondering maken op de toelatingseis van het behaald hebben van een universitaire 
bacheloropleiding. Op deze manier wordt de instroom in de masterprogramma’s van het 
departement Rechtsgeleerdheid, alsmede de Legal Research Master van de Faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie mogelijk gemaakt, wanneer de bacheloropleiding als 
gevolg van de COVID-19-crisis niet kon worden afgerond. 
 

Deze regeling moet worden gelezen in samenhang met de OER Master 2019-2020 en 2020-
2021, Departement Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, dan wel de OER Master’s Degree 
Programmes 2019-2020 en 2020-2021, Faculty of Law, Economics and Governance 
(uitsluitend voor zover het de Legal research master betreft).  
 
Art. I – Toepasselijkheid van de regeling 

 
Deze regeling geldt voor het studiejaar 2019/2020 en het studiejaar 2020/2021 en is van 
toepassing op de volgende masteropleidingen: 

 
- Criminologie/Criminology (CROHO 66469), 
- European Law (CROHO 60602), 
- Law and Economics (CROHO 60742), 

- Nederlands recht (CROHO 66451), 
- Notarieel recht (CROHO 66828), 
- Public International Law (CROHO 60856), en 
- Onderneming en recht/Company and Law (CROHO 60741), alsmede 
- Legal Research (CROHO code 60744). 
 
Art. II – Toelating – OER Master, Departement Rechtsgeleerdheid 

 
1. Naast de in art. 2.1 lid 1 OER Master Rechtsgeleerdheid 2019/2020 genoemde bezitter 

van een Nederlands of een buitenlands diploma die beschikt over kennis, inzicht en 
vaardigheden op het niveau van een universitair bachelordiploma is, onverminderd de 
in de OER en bijlagen genoemde overige toelatingsvoorwaarden, voor de opleidingen 

European Law, Law and Economics, Nederlands recht, Notarieel recht, Public 

International Law en Onderneming en recht/Company and Law in het academisch jaar 
2020/21 ook toelaatbaar de student die in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven staat 
bij een Nederlandse of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, terwijl hij de 
bachelor niet met goed gevolg heeft kunnen afronden, doordat hij in de periode van 1 
maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 aantoonbaar studievertraging heeft opgelopen, 
maar wel kan aantonen dat hij op 1 september 2020: 

 

a. beschikt over de voor het betreffende masterprogramma essentiële voorkennis, 
zoals gecommuniceerd op de website van het programma, 

b. het afstudeerwerk of een andere substantiële schrijfopdracht die deel uitmaakt 
van de gevolgde bacheloropleiding, met voldoende resultaat heeft afgerond, en  



 

 

c. niet meer dan 15 ECTS hoeft te behalen voor afronding van de bachelor uiterlijk 

31 augustus 2021.  
 
2. Naast de in art. 2.1 lid 1 OER Master Rechtsgeleerdheid 2019/2020 genoemde bezitter 

van een Nederlands of een buitenlands diploma die beschikt over kennis, inzicht en 
vaardigheden op het niveau van een universitair bachelordiploma is, onverminderd de 
in de OER en bijlagen genoemde overige toelatingsvoorwaarden, voor de opleiding 
Criminologie/Criminology in het academisch jaar 2020/21 ook toelaatbaar de student 
die in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven staat bij een Nederlandse of buitenlandse 
instelling voor hoger onderwijs, terwijl hij de bachelor niet met goed gevolg heeft kunnen 
afronden, doordat hij in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 

aantoonbaar studievertraging heeft opgelopen, maar wel kan aantonen dat hij op 1 
september 2020: 

 
a. beschikt over de voor de opleiding relevante essentiële kennis, zoals 

gecommuniceerd op de website van de opleiding, 
b. een substantiële schrijfopdracht die deel uitmaakt van de bacheloropleiding, met 

voldoende resultaat heeft afgerond en  
c. niet meer dan 15 EC hoeft te behalen voor afronding van de bachelor uiterlijk 

31 augustus 2021.  
 

Eveneens toelaatbaar tot de opleiding Criminologie/Criminology is, onverminderd de 
overige in de OER en bijlage genoemde overige toelatingsvoorwaarden, de student die 
in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven staat bij de Universiteit Utrecht voor de 

bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid, dan wel Sociale wetenschappen, terwijl deze de 
bachelor niet met goed gevolg heeft kunnen afronden, doordat hij in de periode van 1 
maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 aantoonbaar studievertraging heeft opgelopen, 
maar wel kan aantonen dat hij op 1 september 2020: 

 
a. beschikt over de voor de opleiding relevante essentiële kennis, zoals 

gecommuniceerd op de website van de opleiding, en in ieder geval de minor 

Criminologie van de Universiteit Utrecht met goed gevolg heeft afgerond of 
nagenoeg heeft afgerond,   

b. een substantiële schrijfopdracht die deel uitmaakt van de bacheloropleiding, met 

voldoende resultaat heeft afgerond en  
c. niet meer dan 15 EC hoeft te behalen voor afronding van de bachelor uiterlijk 

31 augustus 2021.  

 
3. In aanvulling op art. 2.4 OER Master Rechtsgeleerdheid 2019/2020 is, onverminderd de 

in de OER en bijlagen genoemde overige toelatingsvoorwaarden, in het academisch jaar 
2020/2021 ook toelaatbaar tot de opleidingen European Law, Law and Economics, 
Nederlands recht, Public International Law en Onderneming en recht/Company and Law 
de student met een diploma HBO-Rechten die in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven 
staat bij de schakelzone Recht van de OU en die deze schakelzone niet heeft kunnen 

afronden doordat hij in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 
aantoonbaar studievertraging heeft opgelopen, maar wel kan aantonen dat hij op 1 
september 2020: 

 
a. beschikt over de voor het betreffende masterprogramma relevante essentiële 

kennis, zoals gecommuniceerd op de website van het programma,  

b. de schakelscriptie met voldoende resultaat heeft afgerond, en  

c. niet meer dan 10 EC hoeft te behalen voor afronding van de schakelzone uiterlijk 
31 augustus 2021.  

 
4. In aanvulling op de beoordeling van de 2.1 lid 4 OER Master Rechtsgeleerdheid 

2019/2020 genoemde standaarden, geschiedt de selectie van de in de vorige leden 
bedoelde student op basis van een positieve beoordeling van de haalbaarheid van het 

individuele studieplan dat de student bij aanvang van de selectieprocedure overlegt. Uit 
het studieplan moet, mede gelet op diens eerdere studieresultaten en aangetoonde 
vaardigheden, blijken dat de student goed in staat kan worden geacht de bachelor vóór 
31 augustus 2021 af te ronden en op die datum eveneens ten minste 45 ECTS in het 
gekozen masterprogramma te hebben behaald.  

 



 

 

Art. III – Toelating – OER Master Degree Programme Legal Research, Faculty of 

Law, Economics and Governance  
 
1. In aanvulling op de in art. 2.1 lid 1 L OER Research Masters Faculty of Law, Economics 

and Governance 2019/2020 genoemde bezitter van een Nederlands of een buitenlands 
diploma die beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een 
universitair bachelordiploma is, onverminderd de in de OER en bijlagen genoemde 
overige toelatingsvoorwaarden, voor de opleiding Legal Research ook toelaatbaar de 
student die in het studiejaar 2019/2020 ingeschreven staat bij een Nederlandse of 
buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, terwijl hij de bachelor niet met goed gevolg 
heeft kunnen afronden, doordat hij in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 

augustus 2020 aantoonbaar studievertraging heeft opgelopen, maar wel kan aantonen 
dat hij op 1 september 2020: 

 
a. beschikt over de voor de opleiding relevante essentiële juridische kennis, zoals 

gecommuniceerd op de website van de opleiding, 
b. een substantiële schrijfopdracht die deel uitmaakt van de bacheloropleiding, met 

voldoende resultaat heeft afgerond en  
c. niet meer dan 15 EC hoeft te behalen voor afronding van de bachelor uiterlijk 

31 augustus 2021.  
 
2. De selectie van de in het vorige lid bedoelde student geschiedt, in aanvulling op de 

beoordeling van de overige in art. 2.1 L lid 2 OER Research Masters Faculty of Law, 
Economics and Governance 2019/2020 genoemde standaarden, op basis van een 

positieve beoordeling van de haalbaarheid van het studieplan dat de student als 
onderdeel van de selectieprocedure overlegt. Uit het studieplan moet, mede gelet op 
diens eerdere behaalde resultaten en aangetoonde vaardigheden, blijken dat deze goed 
in staat kan worden geacht de bachelor vóór 31 augustus 2021 af te ronden en op die 
datum eveneens ten minste 45 EC in het gekozen masterprogramma te hebben behaald.  

 
Art. IV – Toelatingsprocedure voor de in Art. I bedoelde opleidingen 

 
De toelating tot de opleiding of de onderscheiden programma’s als bedoeld in art. I is 
opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding of het programma, als bedoeld in 

de OER Master Rechtsgeleerdheid 2019/2020, dan wel de OER Research Masters Faculty of 
Law, Economics and Governance 2019/2020. Deze past art. 2.5 OER Master 
Rechtsgeleerdheid 2019/2020, resp. art. 2.3 L OER Research Masters Faculty of Law, 

Economics and Governance 2019/2020 dienovereenkomstig toe.  
 
Art. V – Voorwaardelijke toelating 
 
1. Op verzoek van een student als bedoeld in Art. II of III van deze regeling kan de 

toelatingscommissie deze voorwaardelijk toelaten tot de opleiding, mits van de 
bacheloropleiding nog slechts cursussen met een gezamenlijke studielast van ten 

hoogste 30 ECTS moet worden behaald. 
 
2. Uiterlijk op 1 september 2020 dient te zijn voldaan aan de in Art. II, dan wel Art. III 

genoemde voorwaarden voor toelating.  
 
Art. VI – Examen en getuigschrift 

 

1. In aanvulling op art. 6.1 lid 4 OER Master Rechtsgeleerdheid 2020/2021 en art. 6.1 lid 
4 OER Research Masters Faculty of Law, Economics and Governance 2020/2021 geldt 
voor de student als bedoeld in art. II of III de voorwaarde dat voor het behalen van het 
examen de bacheloropleiding, dan wel de schakelzone Recht volledig moet zijn afgerond.  

 
2. In afwijking van art. 6.1 lid 6 OER Master Rechtsgeleerdheid 2020/2021, dan wel art. 

6.1. leden 6 en 8 OER Research Masters Faculty of Law, Economics and Governance 
2020/21 geldt dat de student als bedoeld in art. II die het examen met goed gevolg 
heeft afgelegd en aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, de 
examencommissie kan verzoeken daartoe nog niet over te gaan en de examendatum als 
bedoeld in het derde lid uit te stellen. Dit verzoek moet worden ingediend binnen tien 



 

 

werkdagen nadat de student op de hoogte is gebracht van de uitslag van het examen. 

Bij dit verzoek geeft de student aan wanneer hij het getuigschrift wil ontvangen. 
 
Art VII - Vangnetregeling 

 
In die gevallen waarin zodanige bijzondere omstandigheden spelen dat toepassing van deze 
regeling tot kennelijk onredelijke uitkomsten leidt, kan door of namens de 
onderwijsdirecteur, gehoord de toelatingscommissie, worden beslist dat de student zonder 
afgeronde universitaire bacheloropleiding als bedoeld in de artikelen II en III wordt 
toegelaten tot het betreffende masterprogramma, al dan niet onder het stellen van nadere 
voorwaarden. Tot die voorwaarden behoren in ieder geval afspraken tussen de student en 

de betrokken programmaleider die ertoe strekken dat de student vóór 31 augustus 2021 de 
bachelor heeft afgerond en 60 ECTS in het studiejaar 2020/2021 heeft behaald voor de 
bachelor en masteropleiding tezamen.  
 
Art. VIII – Uitleg van dit reglement 
 

Bij twijfel over de uitleg van dit reglement of de verhouding ervan tot de OER Master 
Rechtsgeleerdheid, dan wel de OER Research Masters Faculty of Law, Economics and 
Governance wordt, wat betreft de toepassing van de Artikelen I-V en VII besloten door de 
onderwijsdirecteur. Over Art. VI beslist de examencommissie. 
 
Art. IX – Bekendmaking 
 

De decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging 
via internet. 
 
Art. X – Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt per direct in werking. 


